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  )LLBG (גוריון-תעופה בןהנמל 

  

  )מ.צ.נ(נקודת ציון מרכזית   .1

   WGS-84:  034°52'37"E  32°00'34"Nברשת 
  
  מיקום השדה  .2

  .אביב-מ מתל"ק 19 , 115°
  
  טמפרטורת ייחוס ונטיה מגנטית,  גובה השדה  .3

  .)אוגוסט (31.9°C /  רגל מעל פני הים135
 E (2008) / 0.05° increasing '3°38: שיעור השינוי השנתי/ נטיה מגנטית 

  
  כתובות וטלפונים של הגורמים המפעילים  .4

  .רשות שדות התעופה: הגורם המפעיל  .א

  .71000, ג" נתב7. ד.ת, גוריון-נמל התעופה בן :כתובת  .ב
  :טלפונים ותקשורת  .ג

 F A X  T E L E X  (AFTN)  טלפונים  הגורם
 BGNAP 03-381073 03-9752010 03-9752000/1/2  מנהל הנמל

     03-9756446  מנהל תורן
  מנהל מגדל פיקוח

  
  חדר בקרה/ראש משמרת
  סוכת המגדל

03-9758101/102 
03-9758111 
03-9758110  
03-9758111/112 

03-9721918 
 

03-9758108 

 

  ח תיאום"רמ
  

  מודיעין טיס
  מרכז תיאום

  (Briefing)תדרוך 

03-9756209  
03-9756240 
03-9756215/6 
03-9756242/3/4  
03-9756217  

03-9756221 
03-9756219  

03-381027 LACEN 

 

 

(LLBGYDYX) 

 METAL 03-381018 03-9795258 03-9756227/8  מטאורולוגיה

 TELCO 03-381051  03-9712819 03-9756234  מרכז הקשר

 03-381071 TELCO 

(LLBGYFYX) 

  ח כיבוי אש"רמ
  תחנה ראשית

050-9750771 
03-9750777 

  

03-9731510    

ATIS/VOLMET  03-9730699 
03-9732779 

    

  תקליט טיסות נכנסות
  תקליט טיסות נכנסות

  ג"מרכזיית נתב

 03-9723333עברית 
  03-9723344 אנגלית

03-9755555 
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  כללי הטיסה המורשים  .5

 ולפי כללי טיסת (CVFR)השדה מוגדר לטיסה לפי כללי טיסת ראיה מבוקרת 
  .(IFR) מכשירים

אלא אם , QNH זה הנם מעל גובה פני הים לפי לחץ פרקכל הגבהים המצוינים ב(
  ).צוין אחרת

  
  שעות פעילות השדה  .6

 . זמן מקומי02:00-05:00המראות מהשדה אסורות בין  . שעות ביממה24
 NOTAM-יעודכנו ב, הגבלות ייחודיות להמראה בשעות הלילה

  
  שרותי השדה  .7

  תדלוק  .א
באמצעות תדלוק " שרותי תעופה"י "יתנים ישירות ענ  שירותי תדלוק

  : ניתן להזמין את סוגי הדלק הבאים.הידרנטי או באמצעות מיכליות

  .JET-A-1ל "דס ו LL 100 בנזין -דלק   
  057-7263440, 03-9751393הזמנת תדלוק בטלפון 

  03-9751392: הזמנת תדלוק בפקס

  אחזקה  .ב
  :י" ובלתי שגרתית ניתנים עשינוי ואחזקה שגרתית, תיקון, שיפוץ

  .מ" בעבדק\התעשיה האוירית הישראלית  .)1
  972-3-9357222: פקס, 03-9353822: טלפון

  .מ"נתיבי אויר בע" על-אל"  )2
  03-9714009: פקס, 03-9714006: טלפון

  
  כבוי אש והצלהשרותי   .8

  (CAT 9) 9קטגוריה : קטגורית הנמל לכיבוי אש  .א
  .סיםאמבולנ: ציוד הצלה   .ב
חברת התעופה לה / באחריות בעל כלי הטיספינוי כלי טיס תקוע ייעשה  .ג

הטייס לקבל אישור החוקר הראשי לפני פינוי כלי הטיס /שייך כלי הטיס
  .ילרבות מרצועת המסלול , המעורב בתאונה מאתר התאונה



   3 - ג "נתב  ת פנים ארצי"פמ

2011יוני  02 רשות התעופה האזרחית  1/11 עדכון
  

  

   )'ראה נספח א(מסלולים   .9
  

Designations 

RWY 

NR 

TRUE 

BRG 

Dimensi

ons of 

RWY (M) 

Strength 

(PCN) 

 and 

surface of 

RWY and 

THR 

coordinates 

RWY end 

coordinates 

THR geoid 

THR elevation and 

highest elevation of 

TDZ of precision 

APP RWY 

1 2 3 4 5 6 

03 029.0° 1780 X 45 
75/F/C/Y/T 

Asphalt 

320014.80N 

0345328.23E 
- 

GUND 19 M 

 

21 
 

209.0° 1780 X 45 
75/F/C/Y/T 

Asphalt 

320105.08N 
0345400.71E 

- 
GUND 19 M 

 

08 080.0º 4062 x 45 90/F/C/X/U 
Asphalt 

- 
GUND 19 M 

THR 97 FT 

26 260.0º 4062 x 45 
90/F/C/X/U 

Asphalt 

- 

GUND 19 M 

 

THR 125 FT 

12 121.6° 3112 X 45 
98/F/C/X/T 

Asphalt 

320051.14N 
0345200.56E 

- 
GUND 19 M 

 
THR 103 FT 

TDZ 112 FT 
 

30 301.6° 3112 X 45 
98/F/C/X/T 

Asphalt 

315959.88N 
0345339.12E 

- 

GUND 19 M 

 
THR 130 FT 

 

Slope of 

RWY-SWY 

SWY 

dimension
s (M) 

CWY 

dimensions 
(M) 

Strip 

dimensions (M) 
 

OFZ 

 

Remarks 

7 8 9 10 11 12 

Negligible /+0.55% 
(1 650 M)(518 M) 

60 X 60 120 X 150 2 020 X 300 Nil Nil 

- 0.55%/ Negligible 

(518 M)(1 650 M) 

60 X 60 120 X 150 2 020 X 300 Nil Nil 

TBD 60 X 60 60 X 150 4182 X 300 Nil  

TBD 90 X 60 60 X 150 4182 X 300 Available RESA RWY 26 –  

240X90 (m) 

+0.25%/+0.3% 
(2 581 M) (531 M) 

60 X 60 120 X 150 3 352 X 300 Available Nil 

-0.3%/-0.25% 

(531 M) (2 581M) 

60 X 60 276 X 150 3 352 X 300 Nil RESA RWY 30 –  

240X90 (m) 
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DECLARED DISTANCES    

  

  

DECLARED REMAINING DISTANCES 

RWY – 

RWY/TWY 

Intersection  

RWY 

designat

or 

TORA  

(M) 

TODA  

(M) 

ASDA  

(M) 

Remarks 

08 – 12 08 2 566 

 

3 028 

 

2 938 

 

For purpose of Noise 
Restrictions by ATC  

08 – K 08 2 736 3 198 3 108 For purpose of Noise 

Restrictions by ATC 

26 – E 26 3 985 4 285 4 045 Nil 

26 – W1 26 3 424 3 724 3 484 Nil 

26 – W2 26 3 322 3 622 3 382 Nil 

12 – Z 12 2 340 2 460 2 400 Nil 

30 – F 30 2 642 2 918 2 702 Nil 

30 – Y 30 2 077 2 353 2 137 Nil 

  

  
  

RWY 

designator 

TORA  

(M) 

TODA  

(M)  

ASDA  

(M)  

LDA  

(M) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

03 1 780 1 900 1 840 1 780 Nil 

21 1 780 1 900 1 840 1 780 Nil 

08 3 600 4 122 3 972 

 

3 569 

 

TORA 08 for Noise Abatement 

Departure Procedure.  

RESA is part of the RWY 

26 4 062 4 122 4 122 3 458 STW 60 + RESA 240m 

26 – W4 - - - 1 960 Distance from THR 26 to TXY W4 

26 – 12 - - - 2 425 Distance from THR 26 to RWY 12 Int. 

26 – K - - - 2 595 Distance from THR 26 to TXY K 

12 3 112 3 232 3 172 3 112 Nil 

12 – Y - - - 1 933 Distance from THR 12 to TXY Y 

12 – F - - - 2 720 Distance from THR 12 to TXY F 

12 – L - - - 3 049 Distance from THR 12 to TXY L 

30 3 112 3 388 3 172 3 037 Nil 
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עקב לסירוגין סגור יהיה  12/30מסלול  ועד הודעה חדשה 2011בתקופה שבין יוני *
  .עבודות אחזקה סגור עקב 03/21מסלול  וכן עבודות אחזקה

  לפניו מסלוליסוסטאטוהשדה שמישות  המתריע על מצב NOTAM-ביש להתעדכן  
   .מתוכננתכל פעילות 

  
  עצמים בולטים בשדה וסביבתו  .10

  AIP ISRAELשבקובץ   LLBG AD 2.10 AERODROME OBSTACLES  טבלתראה 
  

  Tשקי רוח וסימון , תאורות  .11
  

   ותאורות גישהמסלולתאורות   .א

 AIP שבקובץ   LBG AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTINGראה

ISRAEL  
  .תאורות נוספות ואספקת מתח חליפי, (ABN)משואת אור   .ב

 LLBG AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SOPPLY הרא
 AIP ISRAELשבקובץ 

  .לא קיים בשדה: Tסימון   .ג
  

  אזור פיקוח השדה  .12
 (ARP).. צ.מ סביב נ" מי5 רדיוס שלל משתרע (CTR) אזור פיקוח השדה  .א

  . רגל000 2 השדה מגובה פני הקרקע עד גובה
רת  פיקוח ובקיג וחלוקתו לאזור" נתבTMA גבולות מרחב - TMAמרחב   .ב

  .' דמתוארים בנספחמ "מכ
  

 קשר. 13
  

Service  

Designation Call Sign Channel 

Hours of 

Operation Remarks 

1 2 3 4 5 

APP Ben-Gurion Approach / 

Departure 

120.500  

121.500  

H24 

H24 

Primary freq. 

Emergency freq. 

TWR Ben-Gurion Tower 132.100  

121.500  

H24 

H24 

Primary freq. 

Emergency freq. 

TMA Ben-Gurion TMA 119.500  

121.500  

H24 

H24 

Primary freq. 

Emergency freq. 

ATIS (INF) Ben-Gurion Information 132.500  H24 ATIS/VOLMET 

info available by 

dialing 972-3-

9730699 

GND EAST 

GND WEST 

Ben-Gurion Ground (East) 

Ben-Gurion Ground (West) 

129.200  

118.050  

H24 

H24 

East of TWYs K-

Y INT 

West of TWYs K-

Y INT 

CPT Ben-Gurion Clearance 118.300  AS Specified in LLBG AD 2.20 para 2 
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  עזרי ניווט  .14
 AIP שבקובץ LLBG AD 2.19 RADIO NAVIGATION and LANDING AIDSראה 

ISRAEL 

  (RADAR SERVICE)מ "שרות בקרת מכ
מ המחולק לשתי גזרות בקרה "ג הינו אזור מבוקר מכ" נתבTMAמרחב   )1

  ):'ראה נספח ד(
  .בקרת גישה  )א

  .TMAבקרת   )ב
, ג"יוצאים מנתבהם ונכנסיכלי הטיס הבקרת הגישה מיועדת לבקרת   )2

  .בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים ארציות
למעט , TMA- הטסים במרחב הכלי הטיס מיועדת לבקרת TMAבקרת   )3

  : טסיםאשר כלי הטיס
  .TMA-קוח של שדות תעופה הנמצאים בתחום היאזורי פב  )א
 .בגזרת בקרת הגישה  )ב

  :מ מספק בין היתר"שרות בקרת מכ  )4

 TMA - הטסים בנתיבי טיסה מוגדרים במרחב הסכלי טימשגוח על   )א
את תוך שמירה על רמת בטיחות ז, והסדרת רצף ומרווחים ביניהם

  .נאותה

 אל מחוץ לנתיבי טיסת מכשירים כלי טיסמתן וקטורים להכוונת   )ב
(ATS)מוגדרים במרחב ה -TMA ,תוך שמירת גבהי טיסה מזעריים. 

 שדהישת מכשירים למתן וקטורים להכוונת כלי טיס המבצעים ג  )ג
 .מנואו יציאת מכשירים מ

 .שלא הוזכרו לעיל, TMA-בקרת כלי טיס הטסים במרחב ה  )ד
  :מ"ביטול שרותי בקרת מכ)    5

יה  לשדות התעופה הרצלTMA-בקרת המהינו אוטומטי במעבר   )       א
מ "לא בקש הטייס לסיים את שירותי בקרת המכגם במידה ו, דב-ושדה

  ."מ הסתיימו"שירותי מכ"ולא ענה הבקר 
שרותי  " כיפ בקשת טייס והודעת בקר"בשאר המקרים יעשה ע )        ב

  ."מ הסתיימו"מכ
  

  הוראות כלליות  .15
  חניה  .א

המפורסמת בקובץ פרסומי כלי טיס מטיסות פנים ארציות יחנו בעמדה 
שתקבע לפי הוראות המגדל או לפי רכב הכוונה המידע התעופתי או כזו 

"FOLLOW ME" . עקב אילוצי מקום יש לתאם מראש עם מרכז התאום
  . שעות36 -חניה של מעבר ל

  התנעה  .א
 .AD 2.5  ,LLBG AD 2.20פרק , AIP ISRAELראה קובץ 
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 הסעה  .ב
  .AD 2.5  ,LLBG AD 2.20פרק , AIP ISRAELראה קובץ 

  
  תוכנית טיסה  .16

זמן מסירת . ג"ב תוגש תוכנית טיסה למרכז תיאום נתל"שיעדה בחולטיסה   .א
  .ENR 1.10פרק , AIP ISRAEL קובץ כמפורט ב,יציאהההתוכנית טרם 

כמפורט בנוהל , לטיסה פנים ארצית תוגש תוכנית טיסה למודיעין טיס  .ב

  .11 -א
  .נתוני מטאורולוגיה יימסרו בעת אישור תוכנית הטיסה  .ג

  
  הגבלות ואיסורים  .17

  ATS - ה בנתיביTMA -חציית מרחב ה  .א

 וא TMA -נמצא בתחומי הה  לצורך נחיתה בשדה ATS - הטיסה בנתיבי  )1
קיבלה  הסמוכה א"תתעשה בתנאי שיחידת הפ, לצורך חציית המרחב

י אזור "עפ) גישה/TMA(עמדת הבקרה מ קודם לכן אישור לכך
  .חצייה/הטיסה

 הטס בתחום כלי הטיסת לספק לוגישה רשאי והTMA-הת ובקר  )2
בתנאי שהוא יועבר ליחידת , מחוץ לנתיבמ " הכוונת מכןאחריות

אלא אם , ווח ובגבהים שנקבעו לכךיהפיקוח המקבלת בנקודות הד
  .תואם מראש אחרת

  נוהל הפחתת רעש   .ב
 LLBG AD 2.21 NOISE ABATEMENT MONITORING & PROCEDURES  ראה

  AIP ISRAELשבקובץ  
  

  המראה  .18
  .על פי הוראת המגדל

  

  חיתהנ  .19

  (LAHSO)" צורע-נחת"נוהל 
הליקופטר או כלי טיס , 26בעת ביצוע המראות ממסלול 

(Categories A and B only) ובלבד 30 המונע בפרופלר יורשו לנחות על מסלול 
  :שיתקיימו כל אלה

  ;אור יום  .א

 :תנאי ראות וגובה בסיס ענן השווים או גבוהים מאלה  .ב
5 000 m Ground visibility  - 

2 000 ft Ceiling                  - 

  ;ללא רכיב כלשהו של רוח גב
 ;משקעים או מים, שלג, ללא קרח,  יהיה יבש30מסלול   .ג

 Zהוראה לפינוי המסלול ביציאה , אישור הנחיתה יכלול בין השאר  .ד
("ZULU") לדוגמה. המורשה לריצת הנחיתה) במטרים( ובציון האורך: 
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"(4X)-APL vacate Zulu, distance available 2 340 meters, traffic 737 departing 26, 

cleared to land RWY 30".  
 ;"will vacate Zulu": הטייס יחזור על האישור בתוספת  .ה

יודיע על כך מיד עם קבלת , Zulu-טייס המעריך שלא יוכל לפנות מסלול ב  .ו
 ;ההרשאה לנחיתה מהפקח ויפעל בהמשך לפי הנחיותיו

 רגל לצלע עם הרוח 1000-ית לתיעשה בפניית טיפוס שמאל' הליכה סביב'  .ז
 ;Zulu ההליכה סביב אין לחלוף מערבית לפינויבשום שלב בפניית . 30 של מסלול

  .ההמשך בהתאם להוראות הפקח
  

  הקפה   .20
  גובה ההקפה  .א

  . רגל500 1 גובה - B - ו Aלכלי טיס מקטגוריה   )1
 . רגל000 2 גובה - D - וCלכלי טיס מקטגוריה    )2

  פהוון ההקיכ  .ב
  .מזרחית - 03/21 למסלול  )1
  .דרומית - 12/30 למסלול  )2
  .דרומית - 08/26 למסלול  )3

באישור המגדל ועל פי מצב התנועה האוירית בשדה ניתן לבצע   :הערה
  .12/30, 26/08הקפה צפונית למסלולים 

  הצטרפות להקפה  .ג
תוך הנמכה , י נקודת ההצטרפות"בגובה עפ, ות ההקפהצלעאחת מתבוצע ל

  .ו טיפוס לגובה ההקפהא
  הגבלות  .ד

קו  הגובה המזערי למעבר ,30בהצטרפות ממערב להקפה למסלול   )1
  . רגל000 3 הוא LLת משוא

   :26בגישה סופית למסלול   )2
לפני יירוט קו הגלישה ואין ,  רגל200 1 -ין להנמיך לגובה נמוך מ א

מה או קטנה מהמתאי (ILSלהנמיך בזוית הקטנה מהנדרשת להנמכת 
  .בהמשך ההנמכה)  בגישת ראיה- PAPI -וית הולז

 
   והצטרפות מהם(CVFR) לנתיבי התובלה הנמוכיםיציאה   .21

  יציאה לנתיבים  .א
בהתאם לכיוון , הנקודות הבאותמאחת דרך ג יטוס "כלי טיס היוצא מנתב

  :הטיסה
 ;מסילהבהמשך לומגשימים : לצפון )1

ה תבוצע ישירות לנקודה היציאה צפונ,  לנחיתות26בעת הפעלת מסלול 
 .מסילה

 ;או איילון נשרים : לדרום ולמזרח )2

 ;בית חנןובהמשך למחלף ראשון : לדרום ולמערב )3
 .(CVFR)על פי מפת נתיבי התובלה הנמוכים תעשה המשך הטיסה 
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  הצטרפות מהנתיבים  .ב

בהתאם , ג יטוס דרך אחת מהנקודות הבאות"כלי טיס המצטרף לנתב
  :לכיוון הצטרפותו

 ;מסילה: פוןצהמ )1

 ;בית חנן: דרוםמה/מערבהמ )2

  ;איילון: דרוםמה/מזרחהמ )3

 חצייה  .ג
  : איילון יאושר לטיסה בהתקיים שני התנאים הבאים-קטע הנתיב בית חנן

  ;ג"הטיסה בנתיב זה אושרה על ידי מגדל נתב )1

  .אך ורק בגבהים המסומנים במפההטיסה תבוצע  )2

 הערות  .ד

תוק בתבנית בהתאם להוראות המגדל תשמש מסילה כנקודה רי )1

 ראה – רגל 200 1הממוקמת מזרחית לנתיב ובגובה מזערי של 
" פירוט הנתיבים ומעברי הקשר באזור המרכז"תאור בהגדלת 

  .שבמפת נתיבי התובלה הנמוכים
ג מיועד לכלי טיס המצטרפים לנחיתה " נתב–קטע הנתיב איילון  )2

ו  אמתל נוף,  מלטרון הנתיב ישמש את המצטרפים  .ג בלבד"בנתב
 ; נשרים/סירני-נצרמ

 :תנועת מסוקים  .ה

בנתיבי התובלה  תבוצע  וממנוג "אל נתבם "כטרתנועת מסוקים ב )1
  .הנמוכים

תתאפשר גם על בסיס ) עוזבים/מצטרפים(תנועת מסוקים  )2
ג "נוהל חציית מסוקים מזרחית לנתבהתשתית המתוארת ב

 .)א.(21מפורט תחת סעיף כ

 
  גוריון - קלאיים מזרחית לבןחציית מסוקים וכלי טיס ח  )א(.21

, מהלך כל שעות היממהבטיסת כלי טיס חקלאיים ומסוקים תבוצע   .א
  .בהתאם למגבלות התפעול המפורסמות לכלי הטיס הרלוונטי

מצופה מהפקח , למרות שהעדיפות הינה למובילים אוויריים בינלאומיים  .ב
ר כאשג לאפשר חציית כלי טיס חקלאי או מסוק באופן יעיל "במגדל נתב

 .מבלי לפגוע ברמת הבטיחות המקובלתמצב התעבורה מאפשר זאת 

ג לבין כלי טיס "האחריות להפרדה בין תנועות הנוחתות והממריאות מנתב  .ג
ולכן ייתכן שכלי טיס אלה , ג"חקלאים ומסוקים הינה על פקח מגדל נתב

נקודות ההמתנה . יידרשו להמתנה עד לשילובם ברצף התעבורה השוטף
 .ו).א.(21למפורט בסעיף תהיינה בהתאם 

 . ת"כלי הטיס החוצה יפעיל טרנספונדר בהתאם לתקנות ולפמ  .ד

 ;לשיקולן של הפקח, קיימות מספר חלופות לחציה  .ה
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" מחלף נשרים"-ל" עינת"בין " 6כביש "נתיב הגובה הנמוך לאורך  )1
א שאושרו "כמפורסם במפת הגובה הנמוך ובמפת המסוקים של חה

 .א"י רת"לשימוש ע

גובה שאינו מפריע להתנהלות התעבורה שבעדיפות על פני כלי טיפוס ל )2
 .טיס אלו וחצייה בגובה זה בתוואי היעיל ביותר

 ).CVFR(הנתיבים המפורסמים במפת נתיבי התובלה הנמוכים  )3

 הצטרפות ועזיבה תעשה דרך הנקודות :עזיבה והמתנה/נקודות הצטרפות  .ו
 הן האל. ג"מגדל באין לחצותן ללא קשר אלחוט ואישור , הרשומות מטה

 ".נקודות דיווח חובה"

 תעשה ההמתנה –במקרה שיש צורך להמתין " (עינת"הנקודה : מצפון )1
 ).מצפון וממזרח לנקודה

 תעשה –במקרה שיש צורך להמתין " (מחלף נשרים"הנקודה : מדרום )2
 ).ההמתנה מדרום לנקודה

רשאי המגדל להנחות את הטייס להמתין כתלות בניהול , כמו כן )3
בי של התעבורה במצב הנתון באוויר בכל נקודה אחרת לאורך המיט
 .בה מסוגל כלי הטיס לבצע המתנה, הנתיב

פיקוח ה לתחום ו לפני כניסתבן גוריון עם מגדל קשר ם יקיכלי טיס חוצה  .ז
)CTR.( 

גוריון מחייבת בהגשת תוכנית - בןCTRכל טיסה החוצה את : מרשה טיסה  .ח
  ). ג.1סעיף , ת"פמ ב11-נוהל זה גובר על פרק א(טיסה 

  
   והצטרפות מהםATSיציאה לנתיבי   .22

  יציאהנתיב   .א
תוכנן להפחית רעש , SID-נתיב הטיסה בקטע ההמראה המוגדר ב

 לא תבצע יציאה/בקרת הגישה. יש להקפיד לטוס בנתיב המוגדר. מהסביבה
נתיב היציאה המוגדר במרשה עד הגעת כלי הטיס ל, שינויים בקטע זה

סטיות כלי הטיס מנתיב , לצורך מניעת התנגשות בין כלי טיסאלא , הטיסה
  .או במצבי חירום ,מ"ג מסך המכ"הטיסה הנראית ע

  SID-מפות ה  .ב
  : חולקו לשתי קבוצותSID-מפות ה 

  :ראה נספחים,  נוגעת לטיסות ליעדים הפנים ארציים-קבוצה ראשונה   )1
  .1' ט-ו ט, 'ח, 'ז
  .AIP ISRAELראה , ל"עדים בחו נוגעת לטיסות לי-קבוצה שניה   )2

 קיבל כינוי בהתאם למסלול ההמראה ובהתאם לקצה הקטע של SIDכל   .ג

. TALMI - ל03 משמעותו המראה ממסלול TALMI 2A -:דוגמא, Routing-ה
יש להשתמש . הכינוי ישמש שפה משותפת בין מגדל הפיקוח לבין הטייס

  .בכינויים לפי המתכונת החדשה בהתאם
 .A ,08 = B ,12 = C ,21 = D ,26 = E ,30 = F = 03: ג"מסלולים בנתבינוי הכ  .ד
  נתיבי כניסה   .ה
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  .ג" לנתבRDL190 על NAT VOR -טיסה מ: מצפון  )1
 . רגל000 4 לא מתחת גובה KANERחציית קו רוחב 

ג או " לנתבJ10B בנתיב ALROD דרך TALMIמנקודה : ממזרח )2
ישירות    J10יבבנת  TALMI מנקודהBen-Gurion TMAבאישור 

 .ג"לנתב

 RIMON לנקודה GITLA או מנקודה SOLINמנקודה : ממערב  )3
  .ג" לנתבSIRON דרך H2בנתיב 

  
  ןטיסות אימו  .23

למעט לחניכי טיס , ג בכל ימות השבוע"ניתנת אפשרות לבצע טיסות אימון בנתב
  : ובהגבלות שלהלן,מ ומצנח ממונע"למטיסי אז, בטיסות יחיד

  :)זמן מקומי(תאושרנה כמפורט ם טיסות אימוני  .א
 .2300 עד 0600בין השעות     :ה-בימים א

 .2100 עד 0600בין השעות   :ערבי חגבבימי ששי ו
  .2300 עד 0900בין השעות     :בימי שבת וחג

  פי תוכנית אימון שבועיתל ע  .ב
עד יום (למשך שבוע ימים ' תוכנית אימון שבועית חלה תמיד ביום א  )1

  ).כולל, שבת
בקשה לשיבוץ טיסת אימון בתוכנית השבועית תופנה ביום חמישי   )2

  .ג"קוח נתבי ישירות למנהל מגדל פ,י הטייס המעונין בכך"בשבוע ע
לאחר אישור הבקשה ישבץ מנהל המגדל את הטיסה בתוכנית האימון   )3

  .השבועית
לאישור ) בנהלים הרגילים(ביום הביצוע יגיש הטייס תוכנית טיסה   )4

  .יסמודיעין ט
  פי תוכנית שבועיתל לא ע  .ג

טייס המעונין בטיסת אימון שלא שובצה בתוכנית השבועית יפנה   )1
ג לקבלת אישור טרם "קוח נתביפהישירות לראש המשמרת במגדל 

  .יציאתו לטיסה
בהתאם למצב , ראש המשמרת יאשר את הבקשה רק אם זה מתאפשר  )2

  .הפעילות בשדה לרבות תוכנית אימון שבועית
ג "וודא שהאימון בנתבימודיעין טיס יאשר את תוכנית הטיסה לאחר ש  .ד

  .י המגדל"תואם מראש ואושר ע
  .ג"אישור טיסת אימונים אינו מהווה אישור לחנייה בנתב  .ה
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  )01 - השלמה לנוהל  ג(הצטרפות לנחיתה באובדן קשר   .24

  :נסה ליצור קשר טלפוני עם המגדל
  )חדר הבקרה (03-9758110
  )מגדל הפיקוח (03-9758111

  :IMC בתנאי ATS -מנתיבי ה  .א

  . בגובה האחרון שהוקצה לך לפני אובדן הקשרBGN VORטוס לעבר  )1

  .  רגל000 4לגובה נמך ה ,מעל המשואההיכנס  לריתוק  )2

  .ב" בהתאם לנתונים המפורטים בנספח י12 למסלול ILSבצע גישת  )3

  :VMC בתנאי ATSמנתיבי   .ב

  .אובדן הקשר רון שהוקצה לך לפני בגובה האחBGN VORטוס לעבר  )1
 .בצע ריתוק מעל השדה תוך הנמכה לגובה ההקפה )2

בנחיתה , זהה את כיוון ההקפה לפי תנועת כלי טיס אחרים בהקפה )3
 .או בהמראה או על פי שק הרוח

  :מנתיבי התובלה הנמוכים  .ג

ג אינו יעד הטיסה או "אם נתב, ג"יש להימנע ככל שניתן מלנחות בנתב )1
  .אם של כלי הטיסשאיננו בסיס ה

הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לשדה עם אורות נחיתה  )2
 .מופעלים

בנחיתה או , זהה את כיוון ההקפה לפי תנועת כלי טיס אחרים בהקפה )3
 .בהמראה או על פי שק הרוח

תוך , עבור מעל המגדל והיכנס לצלע עם הרוח של המסלול בשימוש )4
 . רגל500 1הנמכה לגובה 

הצטרף במידת האפשר , י טיס אחרים ובהעדר רוחבהעדר כל: הערה
  .30של מסלול " צלע עם הרוח"ל

  .המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי הטיס: הערה
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  :נספחים  .25

  

  

 (AD 2.5-13)  תרשים השדה  -  'א

 TERMINAL 1 & 2  (AD 2.5-15) - תרשים עמדות החנייה  -  'ב

  TERMINAL 1 & 2 -טבלת קואורדינטות לעמדות החנייה   - 1-'ב

  TERMINAL 3  (AD 2.5-16) - תרשים עמדות החנייה  - 2-'ב

  TERMINAL 3 -טבלת קואורדינטות לעמדות החנייה   - 3-'ב
  A - TERMINAL 3  (AD 2.5-17)תרשים עמדת חניה   -  4-'ב
  (AD 2.5-14)   (HOTSPOTS)תרשים הסעה ודגשים   -  5-'ב

  (AD 2.5-47)  תרשים ההקפה  -  'ג

  קוחי ואזורי פTMAות גבול  -  'ד

  TMA   (AD 2.5-25) - בתחום הATSנתיבי   -  'ה

 הושאר ריק  -  'ו

  (AD 2.5-27A)   08 מסלול - SID PURLA 1B  -  2-'ו

  (AD 2.5-27B)   12  מסלול- SID PURLA 1C  - 3-'ו

  (AD 2.5-27C)   30 ,26  מסלולים- SID PURLA 1E, 1F, 1F Special  -  4-'ו

  (AD 2.5-32)  30, 26 מסלולים - SID TALMI  -  'ח

  (AD 2.5-35)  30, 26  מסלולים- SID NAT  -  'ט

  (AD 2.5-36)  12, 08 מסלולים - SID NAT  - 1-'ט

  EASTBOUND TWO DEP.  (AD 2.5-26)  -  'י

 הושאר ריק  -  א"י

  (AD 2.5-39)  12 למסלול ILS DME גישת מכשירים   -  ב"י

  (AD 2.5-39A) 12                        למסלול   CAT II ILS גישת מכשירים     1-ב"י

  (AD 2.5-43)  26 למסלול ILSגישת מכשירים   -  ג"י

  (AD 2.5-41)  12 למסלול  VOR DMEגישת מכשירים  -  ד"י

 (AD 2.5-40A)                               08 למסלול VOR Yגישת מכשירים   -  1-ד"י

           (AD 2.5-40B)                                08לול  למסVOR Zגישת מכשירים   -  2-ד"י

           (AD 2.5-40C)                                     08 למסלול ILSגישת מכשירים   -  3-ד"י

  (AD 2.5-42)  30 למסלול VOR DMEגישת מכשירים   - 1-ו"ט

 (AD 2.5 – 42A)                    30 למסלול LDA or LOCגישת מכשירים   - 2-ו"ט

  CVFRהצטרפות מצפון בתקלת קשר מנתיבי   -  ז"ט

  CVFRהצטרפות מדרום בתקלת קשר מנתיבי   -  ז"י


